
    
 

ผลการตัดสินการน าเสนอผลงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 

The 12th PULINET Online National Conference – PULINET 2022 
“New Generation Libraries: Toward House of Access” 

ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 
โดย ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) 

 
รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ (Poster Presentation) 

 
กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) 

ระดับ ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
ดีเด่น เจาะลึกสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

แบบบูรณาการ 
ธัญญาดา ดวงมณ ี หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ดี สันทรายดิสคฟัเวอรี่ ข้อมูลท้องถิ่นของ
อ าเภอสันทรายความหลากหลายของวิถี
ชีวิต 

เยาวภา เขื่อนค า  
ณรงณ์ ณรงคช์ัยปัญญา 
สิทธิชัย วิมาลา 

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
แม่โจ ้

ชมเชย MFU Library Bookshop: แหล่ง
คัดเลือกและเสนอแนะหนังสือออนไลน์ 
ของห้องสมุดในยุคโควิด 

สายกัญญา แสนโคตร 
นภสินธ์ุ งามการ 
รุจิรดา ชุ่มแก้ว 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

 
 

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) 
ระดับ ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
ดีเด่น การจ าลองสภาพแวดล้อมพื้นที่ให้บริการ

ภายในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านเกม The 
Sims 4  

สุนทรีย์ พีระพาณิชย ์ ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

ดี “MFU Lib Debt” ระบบตรวจสอบหนี้
ห้องสมุด 

จันทร์จิรา ไชยศักดิ ์
รักเผ่า เทพปัน 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

ดี ระบบควบคุมการเข้าออกห้องสมุด: 
Smart Gate New Generation 

สมพงศ์ หุตะจฑูะ ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร



กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่

ชมเชย MFU Library Delivery: บรกิารด้วยใจ 
สู้ภัยโควิด 

ณชญาดา แต้มรู้ 
รักเผ่า เทพปัน 
กิตติกร เขื่อนแก้ว 
วุฒิไกร โยวัง 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง 

ชมเชย กระบวนการท า ETL ส าหรับการท า
เหมืองข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุดเพื่อ
ตรวจสอบความคุ้มค่าในการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส  
อัษฎายุธ อุบลกาญจน ์

ส านักทรัพยากรการเรยีนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่

 
 

กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organization Management) 
ระดับ ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
ดีเด่น การพัฒนาระบบเปลี่ยนวันปฏิบัติงาน

ห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นาร ี

พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 
สุภาภรณ์ ทนสันเทียะ  
นงลักษณ์ จันตา 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

ดี ใกล้ชิด With RM : กลยุทธพ์ัฒนาการ
สื่อสารของงานจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

กนกวรรณ บัวงาม 
 

หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ชมเชย ถอดบทเรียนความรู้จากการปฏิบัติ "เรื่อง
เล่าจากท้องถิ่น" 

อาเขต แก้วสว่าง 
กัลยาณี ศุภดิษฐ ์

ส านักบรรณสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ
ราช 

ชมเชย การประเมินความส าเร็จการจัดการ
ความรู้ของ Catalog CoP หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

รังสินี อุทัยวัฒนา หอสมุดแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 
 
 
 
 
 
 



รางวัลการน าเสนอผลงานประเภทบรรยาย (Oral Presentation) 
 

กลุ่มการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (IM : Information Management) 
ระดับ ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
ดีเด่น การพัฒนาระบบสนับสนุนการเข้าถึง

ทรัพยากรสารสนเทศ TSU LIB Access 
ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

ทิตยา จันทร์สุข 
เสาวภา เพ็ชรรัตน ์

ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

ดี การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร
สารสนเทศรายวิชา “MFU Reading 
Guide”  
โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล OPAC ของ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ   

รักเผ่า เทพปัน 
ภัทรวรรณ สิขวิัฒน ์
จุฑารัตน์ มาลาวิลาศ 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ชมเชย ระบบคู่มือการปฏิบัติงานออนไลน์ของ
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์   

ชัชวาล นาคพันธุ์   ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ์

 
 

กลุ่มการบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) 
ระดับ ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
ดีเด่น ความสัมพันธ์ระหว่างค่าด าเนินการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการไดร้ับอ้างอิง
ใน Open Access Journals 

ชมพูนุช สราวุเดชา   ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดี การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุด
ด้วยตนเองแบบออนไลน ์  

ปราชญ์ สงวนศักดิ ์
ชัณษา สีแดง 

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ดี ระบบควบคุมการเข้า-ออกห้องสมุด ยุค
โควิด 19 กรณศีูนย์บรรณสารและ 
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี

วิทวัฒน์ วะสุร ี
บดินทร์ ยางราชย ์
พันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 
 

ศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

ชมเชย การแบ่งกลุ่มผู้ใช้บริการของส านัก
ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง 
อรรถกระวีสุนทร ด้วยเทคนคิแบบ 
RFM 

ปัณดารีย์ สุนทรวราภาส ส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวี
สุนทร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตหาดใหญ ่

ชมเชย การศึกษาการใช้ระบบสื่อการเรียนและ
แหล่งเรียนรู้รายวิชาเพ่ือการเรียนการ
สอนออนไลน ์

สมใจ ขุนเจรญิ  
สารภี สีสุข  
ชาญณรงค์ เผือกพูลผล 
อภิยศ เหรียญวิพัฒน ์

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 



 
กลุ่มการบริหารจัดการองค์กร (OM : Organization Management) 

ระดับ ชื่อเรื่อง ผู้น าเสนอ สังกัด 
ดีเด่น การศึกษาความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุดทางการพยาบาลในประเทศ
ไทย 
 

สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล  
ยุพิน ยังสวัสดิ์  
นิภาพร เดชะ  
วรรณทิน ยิ่งพัฒนพันธ์ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดี การพัฒนานวัตกรรมเครื่องก าจัดเชื้อ 
COVID-19 ภายในตัวเล่มหนังสือด้วย
แสง UVC  

สมบัติ นพจนสุภาพ ส านักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตปัตตานี 

ชมเชย โปรแกรมการเรียนรู้ของห้องสมุดยุค
ใหม่เพื่อตอบโจทย์การเรียนรูต้ลอดชีวิต 

ยุภาพร ทองน้อย  
ปิติพงศ์ พิมพา  
อัคริมา สุ่มมาตย์  
นิติยา ศรีวรเดชไพศาล     
ธีรยุทธ บาลชน  
สิริพร ทิวะสิงห์  
สีรุ้ง พลธานี  
อุทิศ นามสีฐาน  
อุบล ใจตาง 
กานดา สายแก้ว  
จันทรรัตน สทิธิสมจินต ์
เยาวภา จันศรี  
ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ 
สุพัชญ์ สีนะวฒัน ์

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ชมเชย การพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ออนไลน์บนพื้นฐาน New Normal 

ประจักษ์ สุขอร่าม 
สุกัญญา อ่อนจันทร ์

ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 


